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Összefoglalás: A három kelet-európai állam azon erőfeszítése, hogy erős gazdasági 
és politikai kapcsolatokat építsenek ki egymással, csökkenti a külföldi kitettségüket, 
valamint lehetőségeket teremt a térség modernizációjára. A folyamat viszont egyre 
összetettebbé válik, mert a biztonsági helyzet továbbra is feszült marad, és sza-
porodnak a globális szintű gazdasági kihívások is. A biztonsági válság számunkra 
kedvezőtlen módon csökkenti a térség politikájának az átlátszóságát. A jó hír az, 
hogy a V4+ államai számára sikeres együttműködési lehetőség nyílik Kelet felé, s ez 
felértékeli hazánk szerepét a szövetségi rendszereinkben is. Az ukránok, beloruszok 
és moldávok egymás közötti kapcsolatainak a látványos felfutása még nem tuda-
tosult a nemzetközi politikában, pedig jelentős stabilizáló hatással van a régiónkra, 
amiből a hamar lépő cégek, államok is profitálhatnak. Az EU-nak a balkáni politiká-
jától eltérő stratégiát kellene kidolgoznia Kelet-Európa számára, mert egyre jobban 
eltérnek az elemzett három államban kialakuló körülmények a délkelet-európaitól. 
Magyarország a kilencvenes évektől kezdeményezője és teherviselője volt a Balkán 
pacifikálásának, nyugatosításának. de kevés gazdasági és politikai hozadéka volt az 
igyekezetünknek: a nagy üzleteket nyugati cégek kapták. Térségbeli partnereinkkel 
közösen elérhetjük, hogy ez a fél siker ne ismétlődjön meg most kelet felé.

Abstract: The effort of the three Eastern European states to build strong economic 
and political relations, reduces their foreign exposure, and creates opportunities for 
the modernization of the region. The process, however, becomes more and more 
complicated because the security situation remains tense and the global economic 
challenges are growing. The security crisis reduces the transparency of the policies 
of the region – a process unfavorable for us. The good news is that the V4+ states 
have a successful cooperation opportunity to the East, and this will enhance the 
role of our countries in the Euroatlantic structures as well. The spectacular growth 
of relations between Ukrainians, Belarusians and Moldovans has not yet become 
aware of international politics, but it has a significant stabilizing effect on our region, 
which can be used by our fast reacting companies. The EU should develop a strategy 
other than Balkan policies for Eastern Europe, because the conditions in the three 
states are increasingly different from South East Europe. Hungary was one of the 
initiators in the 1990s of the peace and democracy processes of the Balkans but we 
had little economic and political benefits to our efforts: the big business deals were 
received by Western firms. With our regional partners, we can have greater success 
this time to the East.

A térség párAtlAn összefogásA

Kelet-Európa idén rendkívül gyors változáson megy keresztül, amelynek az 
egyik fő motorja az egymás közötti együttműködés ugrásszerű – nemzetközi 
viszonylatban páratlan mértékű – fejlődése. A gazdaság előretörését segíti a 

nyugati befektetők megjelenése és az Európai Unióhoz való közeledés – Belarusz 



E L E M Z É S E K

4 Barabás T. János

esetében az orosz érdeklődés is. Ezt a fejlődést megelőzték a belső demokratizálá-
si – Belarusz esetében az államépítő – folyamatok, amit az EU kevésbé látványos 
aprómunkája támogatott: az ukránok és a moldávok uniós társult tagsága, sza-
badkereskedelmi és gazdasági preferenciális megállapodások, határmonitorizálási 
és tanácsadási missziók. A közös munka kezd beérni: Ukrajna, Belarusz, Moldova 
kölcsönös kereskedelme 2017 harmadik negyedévére több mint 30 százalékkal volt 
nagyobb a 2016-os szintnél.

A három állam közötti gazdasági kapcsolatok bővülését a politikai viszony javu-
lása, a határellenőrzés egyszerűsítése, a környezetvédelmi, biztonsági, energiaügyi 
együttműködések megszaporodása kíséri. Ezen országok egymásrautaltságát 
erősítette, hogy a térségükre nagyon kedvezőtlenül hatott az elmúlt 3-4 évben mind 
az orosz–ukrán konfliktus, mind az orosz és a török gazdaság gyengülése, valamint 
az EU-nak a régió iránti viszonylag csekély érdeklődése. Habár az Európai Uniónak 
van keleti partnerségi stratégiája, a V4-es országcsoport ismerte fel leginkább a ke-
leti politika megújításának a szükségét, ezért külön V4-es projekteket is létrehoztak 
már a térségben.

Az EU 2009-től működő Keleti Partnerség programja komoly modernizációs 
eszköz: az első ciklusában (2010–2013) mintegy 600 millió euróval gazdálkodott, 
és mindhárom vizsgált állam a részese. A visegrádi országok szerint ez az uniós 
stratégia a továbbiakban akkor lehet még sikeresebb, ha tisztázódik néhány kon-
ceptuális feltétel a közös értékek és normák (pl. a korrupció elleni fellépés vagy 
a polgári szabadságjogok) területén, továbbá közös erőfeszítéseket teszünk arra, 
hogy a projektekbe a kormányok mellett fokozottabban bevonjunk a helyi/önkor-
mányzati és a magánszereplőket is.

Ahogy az az orosz kormányzati stratégiában is szerepel, a kelet-európai volt 
szocialista térségben a gazdasági kapcsolatokat a politikai és a biztonsági érde-
kekkel hozzák összefüggésbe – gyakran a nemzetközi kapcsolatokban is szokatlan 
határozottsággal. A gazdasági-politikai mozgási szabadságát és függetlenségét 
növelni óhajtó Ukrajna, Belarusz és Moldova viszont különböző módon ugyan, de 
alternatív partnereket keres – főleg egymásban, de az orosz dominanciájú Eurázsiai 
Gazdasági Unióban (EEU) és azon kívül is. A régió tehát kezd egyfajta gazdasági 
hídszerepet játszani Európa és Ázsia között. Az utóbbi egy év jelentős fejleménye, 
hogy e folyamatban ismét megindult a három állam együttműködése. Izgalmas 
kérdés, hogy ez mennyire segíti a régió stabilizálását, ennek eredményeként ho-
gyan alakul az orosz–nyugati geopolitikai versengés, illetve ki lesz a győztes, és ki a 
vesztes. Ezekre a kérdésekre igyekszem elemzésemben néhány választ adni.

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ukr/#Destinations
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.5.html
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A kétoldAlú kApcsolAtok bővülése

Ukrajna, Moldova, Belarusz hármas gazdasági és politikai összefogásának 
a jele a politikai kontaktusok megszaporodása is. 2017. július 13-án Igor 
Dodon, Moldova elnöke Belaruszba látogatott, és megbeszélést folytatott 

Aljakszandr Lukasenka (ismertebb, oroszos átírásban: Alekszandr Lukasenko) 
belorusz elnökkel. Július 21-én viszont Lukasenka látogatott Ukrajnába. Ez nagy 
feltűnést keltett a nemzetközi sajtóban, mivel Kijev éles konfliktusban áll Oroszor-
szággal. Ez azért volt érdekes, mert Moldova és Ukrajna két olyan ország, amely 
bár még nem esik teljesen kívül Moszkva befolyási övezetén, de már társult tagja 
az EU-nak, sőt Ukrajnának intenzív együttműködése van a NATO-val is. Belarusz 
viszont látszólag stabilan Oroszországhoz kötődik, mind az EEU, mind a Kollektív 
Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) révén – legalábbis ezt jelezte az ország 
területén tartott, jelentős erőket felsorakoztató, Zapad elnevezésű szeptemberi 
orosz hadgyakorlat is. Ugyanakkor Belarusz az elmúlt években óvatosan közeledett 
a Nyugat felé: nemzetközi megfigyelőket fogadott az országban zajló választások-
ra, megszüntetett néhány Nyugat-ellenes diszkriminatív gazdasági intézkedést, s 
mindezzel segítette és normalizálta a kapcsolatait az EU-val. Oroszország ugyan-
akkor növelte a Belaruszba szállított energia árát, és egyre nehezebben fogadja be 
az ottani termékeket, továbbá az ország adósságainak a törlesztését követeli – ter-
mészetesen ez sem segíti a Minszk és Moszkva közti kapcsolatokat.

A térség igen összetett és gyorsan változó viszonyainak a lényegére a gazdasági 
kapcsolatok derítenek fényt. Dodon Belaruszban tett látogatása során Lukasenka 
hazája exportjának az előmozdítására összpontosított, traktorok és teherautók 
vásárlását javasolta moldáv partnerének. Moldova viszont, amelynek az Orosz-
országba irányuló exportja hanyatlik, a mezőgazdasági termékei hagyományos 
piacának számító Belaruszba történő értékesítésben érdekelt. Az oroszbarátnak 
elkönyvelt Dodon minszki látogatása nem zavarta a Kremlt: az orosz sajtó ked-
vező hangnemben említette az eseményt. Ez azonban egyáltalán nem így történt 
Lukasenka ukrajnai útjával kapcsolatban, amelyre az orosz média gunyorosan rea-
gált. Ugyanis míg a moldáv–belorusz kapcsolattal az EEU-hoz való közelítést vélik 
erősödni az oroszok, addig az Ukrajnával folytatottban – amellyel (nyugati termi-
nológiával élve) hibrid háborúban áll – a Kreml éppen az orosz befolyási övezet 
gyengítését látja.

Oroszország és Ukrajna farkasszemet nézett egymással a Krím félsziget 
2014-es státuszváltásakor, és Oroszország folyamatosan támogatja a Donbasz 
szeparatistáit. Lukasenka azonban egyetlen fontos ok miatt vitatja Oroszország 
térségbeli érdekeit: az utóbbi időben Ukrajna Belarusz egyik legnagyobb kereske-
delmi partnerévé vált. 2017. január és május között a két ország egymás közötti 
kereskedelmi forgalma 26 százalékkal bővült a 2016-os szinthez képest, ezen belül 

https://charter97.org/en/news/2017/7/12/256061/
https://charter97.org/en/news/2017/7/12/256061/
https://globalnetplatform.org/gcmc/marshall-center-research-library-mcrl
https://sputnik.md/politics/20170712/13547597/dodon-povestit-businessman-belarus-cum-pot-akunge-pe-piata-UE.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113351.pdf
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a belorusz kivitel, kisebb mértékben ugyan, de 22 százalékkal növekedett. Az uk-
rán reláció teszi ki a belorusz összkivitel értékének 12 százalékát. Lukasenka nem 
mást ajánlott ukrán partnereinek, mint hogy a két állam már a következő években 
kétszerezze meg a gazdasági kapcsolatai volumenét: a 2016-os 4 milliárd euróról 
8 milliárdra.

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok jelentős erősítéséről egyezett meg a moldáv 
és az ukrán fél a gazdasági miniszterek által elnökölt kormányközi bizottság 2017. 
szeptember 20-án, Odesszában tartott ülésén. A közös közlemény szerint min-
den eddiginél szélesebb körű együttműködést terveznek az energiaügyekben (a 
novodnyetrovszki ukrán vízi erőmű közös használata, vezetékek összekötése), a 
kishatárforgalomban (egyesítik a közös határátkelőknél a vámvizsgálatot), továb-
bá uniós projektekben vállalkoznak együtt (pl. agroturizmusban), infrastruktúrát 
fejlesztenek (hidak építése, légi forgalom bővítése), támogatják a kölcsönös keres-
kedelmet. Ez utóbbi 36 százalékkal növekedett 2017 első felében. A látványosan 
javuló kapcsolatok lehetőséget fognak adni több, eddig blokkolt közös téma meg-
oldására, mint a Dnyeszter folyó vízmegosztása, a csempészet visszaszorítása, 
környezetvédelem, uniós projektek menedzselése. Ez a közeledés is aggasztó 
Moszkva számára, hiszen amellett, hogy befolyása csökkenését látja benne, attól is 
tart, hogy a Dnyeszter-melléki szakadár állam még jobban elszigetelődik.

A moldáv–ukrán együttműködés a két állam uniós integrálását is szolgálja; a 
felek abban is megegyeztek, hogy „közös platformot” hoznak létre nyugati befekte-
tések számára, vagyis a határforgalmi és adózási procedúrák egyszerűsítése már 
közös gyártási együttműködést is lehetővé tesz. Ez viszont csak hosszú távon válhat 
valósággá, mert a két állam ilyen együttműködésre képes ipari parkjainak egyelőre 
csekély a teljesítményük. Elérhetőbb cél az ukrajnai Vinyica és a moldovai Edinet 
közötti infrastruktúra-folyosó (közút) megépítése, amely az EU TEN-T nevű transz-
európai útfejlesztési tervének a része. A teljes út kiépítése hatással lesz hazánkra 
is, mivel Edinet csupán 600 km-re van Nyíregyházától. Ukrajna és Moldova meg-
erősítette azt az elhatározásukat, hogy átvizsgálják a kétoldalú megállapodásaikat, 
és egyrészt az uniós sztenderdekhez közelítik, másrészt egyszerűsítik is azokat. 
Ez viszont szintén távolodást jelent a szovjet időkből maradt, régi normáktól, pl. a 
közlekedés, a vámmal kapcsolatos ügyintézés és a minőségbiztosítás területén.

Ezek az adatok rendkívül érdekesek, mert több folyamatra derítenek fényt. Lás-
suk ezeket!

Stabilizálódó térség

A három állam viszonya lényegileg tér el a balkáni államokétól, mert jelentősen 
növelik az egymás közötti gazdasági kapcsolataikat. A Balkán fejlődésének, 
biztonságának a fő akadálya a gazdasági kötelékek hiányossága (pl. Szerbia 

és a volt jugoszláv szomszédjai között alig néhány száz millió eurós a kereskedelmi 
kapcsolat).

http://www.mec.gov.md/ro/content/moldova-si-ucraina-isi-vor-consolida-relatiile-comercial-economice
http://www.mec.gov.md/ro/content/moldova-si-ucraina-isi-vor-consolida-relatiile-comercial-economice
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Ukrajna, Moldova és Belarusz gazdasági közeledése azt jelzi, hogy a térségüknek 
jó esélye van a stabilizálódásra. Az együttműködésük határozott államfői, kormány-
zati politikák eredménye, s nem csupán gazdasági okai vannak. Ugyanakkor egy 
természetes folyamat is, hiszen azonos kulturális és birodalmi térségbe tartoztak 
évszázadokon keresztül, tehát jól ismerik egymást. A politikai vezetők dominálta 
közeledés viszont nem demokratikus jegyeket is magán visel. Ukrajna erőteljesen 
militarizált állam, ahol a gazdaság menedzselése is kiemelt nemzetbiztonsági ügy. 
Moldovában az elnöki hivatal már korábban kifejezte az Oroszország által veze-
tett regionális szervezetekhez fűződő kapcsolatai szorosabbá fűzésére vonatkozó 
készségét, és Dodon elnök éles konfliktusban áll a Nyugat-párti kormánnyal, ami 
ellentmondásossá teheti a regionális politikákat. Minszk pedig idén látszólag még 
közelebb került Moszkvához. A kép a valóságban azért összetettebb. Erre példa az, 
hogy Ukrajnának szüksége van Belarusz támogatására az Oroszországgal foly-
tatott tárgyalásokhoz. Lukasenka hivatalosan is megerősítette a konfliktus békés 
megoldása melletti elkötelezettségét, és megígérte, hogy közvetít Petro Porosenko 
ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Az ezt szolgáló „minszki folyamat” 
megújítására Németország tesz kísérletet.

Ukrajna, Belarusz és Moldova belső dinamikája

A három állam gazdasági fejlődése stabilizálja a belpolitikájukat is, így várható, 
hogy a kormányok békésen kitöltik a mandátumukat. Megmarad azonban 
– de az eddiginél alacsonyabb szinten – a külpolitikai instabilitás, amelynek 

oka a donbaszi válság elhúzódásával együtt járó hibrid hadviselés. Ez utóbbinak 
viszont immár a fő célja a Nyugat elriasztása, s nem annyira a vizsgált országok 
politikai rendszerének a megbuktatása. Ez a feszültség hosszú távon megmarad, 
mint ahogy a donbaszi válság sem fog egyhamar megoldódni. A Minszk-2 néven 
ismert egyezmény nem elég a térség pacifikálásához – ahhoz erőteljesebb nyugati 
együttműködésre lenne szükség.

A három állam, különböző intenzitással ugyan, de a Nyugat felé fordul: az elmúlt 
években már mindegyikük számára az EU lett a fő kereskedelmi partner. A gazdaság 
élénkülése kézzelfogható tény, a fejlődés továbbvitelének az egyik fő biztosítékát 
pedig maguk az érintett államok teremtették meg az egymás közti kapcsolataik 
erősítésével. A The Economist az előrejelzéseiben mindhárom ország gazdasági 
növekedésével kapcsolatban derűlátó, hiszen 2018-ra 2 százalék fölé korrigálta 
azt. A gazdasági fejlődés hátterében a nyugati, főleg amerikai befektetések számá-
nak a növekedése áll, és aktívak a befektetési alapok is, mint a Franklin Templeton 
Investments vagy a Blackstone. A jövő viszont nem teljesen kiszámítható, mert 
a globális trendek is egyre inkább érvényesülnek a térségben. Így például a kínai 
vásárlóerő csökkenése és az indiai fémipar felfutása miatt jövőre várhatóan ala-
csonyabb lesz az acél és egyes gépipari termékek ára, ami mindhárom államot 
negatívan érinti. Ugyanakkor ez kiszámíthatatlan hatással lesz az árfolyam-poli-
tikájukra, és a nemzeti valutájuk sérülékeny marad. A pénzügypolitikák problémáit 

http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/minszki-folyamat-uj-utiterv-kell-regi-nem-mukodik
http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/article.aspx?articleid=1605725344
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jelzi, hogy a térség államaiban időnként meglódul az infláció, ami nem növeli a be-
fektetői bizalmat.

Sajátos módon, mindhárom állam belpolitikai stabilitását növeli, hogy a ren-
deződés felé halad az oligarchák közötti viszony. Ukrajnában ismét köréjük 
csoportosulnak a parlamentben a képviselők, Moldovában és Belaruszban pedig 
egy-egy oligarchacsoport dominálja a politikai-gazdasági életet. Ez a belpolitikai 
rendszer annak a terméke, hogy hiányzik az erős középosztály, illetve a kkv-k, ezért 
a modernizálás feladatait az oligarchák menedzselik. Ez viszont egy sajátos politikai 
kultúrát hoz létre, amelyben nem annyira az ideológiák, sokkal inkább a régi világ és 
az újító reformerek állnak szemben, és a politikum generál gazdaságot, nem pedig 
fordítva, mint Nyugaton. A kialakult viszonyok így nem fedik le teljesen a nyugati 
demokrácia képletét, például a hatalmi ágak szétválasztása terén, de kedveznek a 
nyugati típusú gazdasági fejlődésnek. Erre a helyzetre jellemző példa, hogy Ukraj-
nában a különböző érdekcsoportok közti konfliktusok miatt 2017 nyarán leváltották 
Miheil Szaakasvili odesszai kormányzót, de tartományának gazdasági helyzetét, 
nyugati nyitását ez nem változtatta meg.

Belarusz helyzete sajátos: az ukránokénál és a moldávokénál hullámzóbb tel-
jesítménye van, és a nyugati közeledése is ellentmondásosabb. 2017 márciusában 
tüntetések zajlottak Minszkben, amelyeket egy, a munkanélkülieket sújtó törvény-
tervezet indított el. A megmozdulások letörése, ugyanakkor egy színes forradalom 
„réme” a kormányzatot Moszkvához közelítette. Áprilisban így újabb gazdasági 
megegyezés született Oroszországgal, szeptemberben pedig 700 millió eurónyi 
orosz kölcsönt kapott Minszk. De az ország belső pénzügyi helyzete igen labilis, nő 
az államadósság, ezért a jelek szerint a vezetőség egyre inkább az EU-t tartja a gaz-
dasági fellendülés biztosítékának. Ez a folyamat azonban attól is függ, hogy milyen 
gyorsan tud Oroszország tartós növekedési pályára állni, ám az ahhoz szükséges 
reformok nem körvonalazódnak a Kremlben.

Az elmúlt évek orosz–belorusz kapcsolatai igen változóak voltak, míg Minszk 
az EU-ban a stabil partnert látja. 2016-ban az EU megszüntette a Belarusz elleni 
szankcióit (a vezetők utazási és banki korlátozása), és várható Brüsszel „reálpoliti-
kusi” hozzáállásának a folytatása, vagyis az, hogy az emberi jogok kevésbé lesznek 
fontosak, és a gazdasági kapcsolatok kerülnek az előtérbe. Ugyanakkor a belorusz 
vezetőség nem akarja megvalósítani az IMF által kért liberalizáló reformokat. Mind-
ezek a külpolitikai folyamatok is erősítik Belarusznak a saját térsége felé fordulását.

Az IMF viszont sikeresnek minősítette idén az ukrán és a moldáv reformokat. 
Moldovában ezek a reformok leginkább a kereskedelem EU felé fordulását és a bank-
szektor konszolidálását jelentik, ugyanakkor továbbra is fennmaradt az oroszbarát 
államfő és a nyugatpárti kormány közötti konfliktus, amely a 2018-as választási év-
ben ki fog éleződni, akár utcai megmozdulások formájában is. A Kreml-barát tábor 
viszont azt tapasztalja, hogy nem növekednek az Oroszországgal való gazdasági 
kapcsolatok, bár azok folytatásáról kétoldalú szándéknyilatkozat született 2017 ele-
jén. Egyre inkább a Nyugat a fő modernizációs partner Chişinăuban is.

http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/article.aspx?articleid=1605725344
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/25/na092617-ukraine-owning-the-reforms
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A térség nemzetközi kapcsolatai tehát a nyugati integráció jegyében zajlanak, 
de a többé-kevésbé befagyott konfliktusok (Donbasz, Krím, Dnyeszter-mellék), va-
lamint a Nyugat számára problémás oligarchikus belpolitikai viszonyok miatt nem 
várható, hogy a folyamat látványosan felgyorsul. Az ukrán oktatási törvény is a nyu-
gati integráció előtt álló problémákat jelzi. Továbbá nem úgy tűnik, hogy a donbaszi 
konfliktus megoldása a nagyhatalmak tennivalóinak agendáján lenne 2017 őszén. 
Másrészt az EU várhatóan továbbra is fenntartja az Oroszország elleni szankciókat. 
Arra sem számíthatunk, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak, illetve az Európai 
Uniónak az Oroszországhoz fűződő kapcsolatai javulnának 2018-ra – marad tehát 
a régió status quója. A térség bizonyította, hogy képes a gazdasága, belpolitikája 
stabilizálására. Ukrajna – a nyugatiak aggodalmai ellenére – a vártnál jobban ellen 
tud állni az orosz nyomásnak, Moldova konszolidálta a bankrendszerét, Belarusz 
pedig nyit az EU felé. Egy évvel ezelőtt sokan nem fogadtak volna minderre.

értékelés

Az ukrán–moldáv–belorusz összefogás rendkívül örvendetes, mert komoly 
sikereket hozhat térségünk demokratikus fejlődése és gazdasági, biztonsá-
gi stabilizálása terén. Ez akkor a legszembetűnőbb, ha belegondolunk, hogy 

földrészünk válságok sújtotta peremvidékein (Balkán, Kaukázus) vagy szomszédsá-
gában (Közel-Kelet, Közép-Ázsia Észak-Afrika) éppen az a fő jellemző, hogy az ott 
hatalmon lévő kormányok, illetve a népek nem tudnak jól együttműködni, gyengék 
a szomszédok gazdasági kapcsolatai. A kelet-európaiak egymás közötti együtt-
működésének robbanásszerű fejlődése minőségi változást hozhat a közép-európai 
geopolitikában is.

A három állam azon erőfeszítése, hogy erős és gazdaságilag nyereséges kap-
csolatokat építsenek ki egymással, csökkenti a külföldi kitettségüket is. A folyamat 
viszont egyre összetettebbé válik, mert a régióban továbbra is feszült marad a biz-
tonsági helyzet, és erősödnek a globális gazdasági kihívások is. A biztonsági válság 
– számunkra kedvezőtlen módon – csökkenti a térség politikájának az átláthatósá-
gát. A jó hír az, hogy a V4+ államai számára sikeres együttműködési lehetőség nyílik 
Kelet felé, ami a szövetségi rendszereinkben is felértékeli a szerepünket. Az ukránok, 
beloruszok, moldávok egymás közötti kapcsolatainak látványos felfutása még nem 
tudatosult a nemzetközi politikában, ám az jelentős stabilizáló hatással lesz a régi-
ónkra, s abból a leggyorsabban lépő cégek, államok profitálhatnak a legtöbbet.

Az EU-nak a balkánitól eltérő politikát kellene kidolgoznia Kelet-Európa számára, 
mert egyre inkább eltérnek az elemzett három államban a körülmények a délkelet-
európaitól. Magyarország az 1990-es évektől kezdeményezője és teherviselője volt 
a Balkán pacifikálásának, nyugatosításának – de az igyekezetünknek kevés gazda-
sági és politikai hozadéka volt, a nagy üzleteket nyugati cégek kapták. Térségbeli 
partnereinkkel közösen elérhetjük, hogy a keleti szomszédunkban zajló változáso-
kat több haszonnal segíthessük.


